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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i EcoRub AB (publ) intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
årsstämma 2020. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.
Jag intygar även att kopian av revisionsberättelsen överensstämmer med originalet.
Lövånger 2020-

Susanne Stenmark
Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för EcoRub AB (publ), 556438-0284, med säte i Lövånger, får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Allmänt om verksamheten
EcoRub AB (publ) är ett norrländsk clean-techbolag som utvecklar material av återvunna råvaror.
Genom våra unika blandningar mellan återvunnen plast och återvunnet gummi förstärker vi de båda
materialens fördelar. De material som utvecklas går under namnet TPRR®
(ThermoPlasticRecycledRubber) oftast består materialet till mer än 95% återvunna polymerer.
Varumärket EcoRub® godkändes den 15 januari 2010 för Sverige. EcoRub är listat på Spotlight
(tidigare Aktietorget) sedan juni 2010. EcoRub hade under 2016 fyra stycken dotterbolag som
fusionerats under 2016 och 2017 och är i dag varumärken och verksamhetsområden. I november
2018 erhöll EcoRub AB europeiskt varumärkesskydd för TPRR®. I februari 2019 erhöll EcoRub AB
europeiskt varumärkesskydd för I used to be a tyre!
EcoElast® utvecklar och säljer TPRR®-material. TPRR® finns i nuläget i fem stycken standardiserade
och REACH-registrerade varianter, där varje material har sina egna unika egenskaper.
REACH-registreringen står för att materialet har gått från att vara ett avfall till att bli godkänd som en
ny handelsvara. TPRR® kommer i form av pellets redo att form- eller strängsprutas till nya produkter.
Arbergo® säljer och tillverkar arbetsplatsmattor med en unik konstruktion som spontant förmår
personal i stående arbete att stå på rätt sätt med minimerad risk för belastningsskador och uttröttning.
Bolaget arbetar under varumärket Arbergo® och har sina rötter från mitten av 1990-talet. Huvuddelen
av produkterna är inte tillverkade i EcoRubs egna material.
ProFarma® utvecklar, tillverkar och säljer produkter för lantbruk.
Holmsundsgolv® är ett varumärke som är säkrat men som saknar verksamhet.
EcoRub har en, såväl prismässigt som egenskapsmässigt, konkurrenskraftig lösning på ett stort
miljöproblem; återvinning av plast och bildäcksgummi. I dag samlas dessa material in för återvinning
men allt som oftast går dessa material till energiåtervinning (förbränning) i stället för att
materialåtervinnas. De har saknats storskaliga återvinningslösningar för dessa material men med
EcoRubs teknologi kan dessa material återvinnas igen och igen.
Det finns ingen ägare som enskilt äger mer än 10 % av aktierna i bolaget.
Bolaget har sitt säte i Lövånger, Skellefteå kommun.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %

2019-12-31
2 863
-7 522
13 687
neg
48

2018-12-31
2 531
-6 370
13 120
neg
45

2017-12-31
4 310
-1 701
6 075
neg
46

Belopp i Tkr
2016-12-31
2 287
-3 580
3 463
neg
70

Som jämförelsetal för 2016 har redovisats siffror för den koncern där EcoRub AB tidigare var
moderbolag. Dotterbolagen fusionerades med EcoRub AB under 2017.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I slutet av maj genomfördes en emission via teckningsoptioner och via en riktad emission till, vilka
tillsammans inbringade 6,1 MSEK.
I november beslutade styrelsen att nyttja en tranch på 2,5 MSEK från European High Growth
Opportunities Securitization Fund (EHGOSF)

Förväntad framtida utveckling
Vid en extra bolagsstämma i november 2019 antogs ett ägardirektiv med höga tillväxtmål under en
period om 7 år. Bolaget har en hög potential och en produkt som allt mer ligger helt rätt i tiden.
Försäljningsmässigt har dock inte bolaget nått de framgångar som potentiellt finns. Därav gjordes ett
krafttag under 2019 genom att anlita ett externt lokalt företag för att genomföra en tillväxtanalys.
Baserat på denna har sedan både försäljningsorganisation förändrats och struktur för tillväxt
etablerats.
Utifrån ägardirektivet lades en målsättning om fördubblad omsättning per år för att i slutändan
potentiellt kunna nå en miljardomsättning. För EcoRubs del innebär detta i paritet att
försäljningsmålen för de kommande åren ligger kvar i paritet med tidigare kommunicerat. Däremot i
skrivande stund, maj 2020, vet vi att konjunkturläget är ett helt annat än vad det var vid årsskiftet. Vi
väljer därför att skriva ned förväntningarna på 2020 och i stället sikta på en fördubblad omsättning a
7,5 MSEK 2021.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Till följd av covid-19 pandemin är konjunkturläget just nu väldigt osäkert, EcoRub märker av detta
främst genom att beslutsprocesser hos potentiella kunder har blivit längre. Det finns fortsatt en stor
nyfikenhet kring TPRR® och dess potential men införsäljning tar längre tid. EcoRubs övriga
varumärken så som Arbergo påverkas genom inköpsstopp och uppskjutna upphandlingar.
De osäkerhetsfaktorer som råder i dagsläget är beträffande kunders finansiella styrka att byta ut
jungfruliga material mot i stället TPRR® som består av återvunnet material. Även om TPRR® direkt
kan ersätta kundens jungfruliga material så behövs en utvärderingsprocess för applikationen. Just
denna utvärderingsprocess, även om den inte behöver vara kostsam, kan utgöra ett beslutshinder i
rådande ekonomiska läge. EcoRub är dock övertygade om att den hållbarhetsdebatt som vuxit sig
stark de senaste åren inte kommer att minska i tonläge och att Covid-19 krisen istället kan komma att
bli den trigger som i stället skyndar på skiftet till en mer cirkulär ekonomi.
I samband med att den allmänna efterfrågan och produktionen sjunker minskar också efterfrågan på
råvaror som plast. Detta medför att priserna på jungfruliga plaster sjunker, vilket gör det svårare för
återvunna material att använda pris som en konkurrensparameter. Återvunna material behöver fortsatt
genomgå flera sorterings- och förberedelsesteg innan det är lämpligt att använda likt ny råvara igen,
vilket gör att återvunna material inte sjunker lika mycket som jungfruliga prismässigt. Däremot är vår
åsikt att insteget i den mer cirkulära ekonomin kommer att minska betydelsen av prisparametern som
avgörande.
Finansiering
För att säkerställa EcoRubs långsiktiga finansiering har styrelsen utsett en särskild finanseringsgrupp
som aktivt arbetar med att se över det behov som EcoRub har samt att överväga och genomlysa de
finansieringsalternativ som finns. Styrelsen arbetar med målbilden att finna en finansiell lösning som
övertid gynnar så väl företaget som ägarna.
För att säkerställa det kapitalbehov som bedrivs ett brett arbete där flera olika aspekter och alternativ
övervägs. Därav kommer en översyn över EcoRubs tillgångar att genomföras och det kan även att bli
aktuellt med att gå ut med en nyemission.

EcoRub AB (publ)
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Forskning och utveckling
EcoRub har fortsatt att bygga upp produktionen i den industribyggnad som införskaffades 2018.
Fabriken är nu utrustad för att tillverka TPRR®-pellets i större volymer samt att produktionslokaler för
övriga varumärken är färdigställda. Laboratoriet är färdigställt och under 2019 anställdes en
Kvalitetschef som även ansvarar över laboratoriedriften. Marknadsmässigt fortsätter arbetet med att
öka medvetenheten om främst TPRR®

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 2 984 023, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i kr
2 984 023
2 984 023

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

2

2 863 309
672 053
3 535 362

2 531 003
66 449
2 597 452

-601 948
-2 953 652
-5 869 809

-1 401 210
-2 457 474
-3 877 131

-1 113 601
-7 003 648

-670 836
-5 809 199

-518 435
-7 522 083

-560 927
-6 370 126

Resultat före skatt

-7 522 083

-6 370 126

Årets resultat

-7 522 083

-6 370 126

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

3,4
5

6
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

8
9

306 258
363 980
670 238

419 649
554 636
974 285

10
11

4 257 441
3 766 816
8 024 257

4 413 537
2 615 152
7 028 689

12,13

6 000
6 000

5 000
5 000

8 700 495

8 007 974

2 086 973
400 000
2 486 973

1 836 580
1 836 580

377 844
318 699
59 989
756 532

255 026
966 117
171 603
1 392 746

Kassa och bank

1 743 284

1 882 814

Summa omsättningstillgångar

4 986 789

5 112 140

13 687 284

13 120 114

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt likn rättigheter
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

14

3 631 552
3 631 552

1 654 887
1 654 887

37 948 340
-27 442 233
-7 522 083
2 984 024

31 668 418
-21 072 107
-6 370 126
4 226 185

6 615 576

5 881 072

5 500 000
5 500 000

5 500 000
5 500 000

611 913
68 301
21 865
869 629
1 571 708

564 788
11 046
293 578
869 630
1 739 042

13 687 284

13 120 114

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

15

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16

17
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Rapport över förändringar i eget kapital

Vid årets början
Nyemission
Emissionskostnader

Aktiekapital,
nyemission
under reg
1 654 887
1 976 665

Överkursfond
31 668 418
6 716 631
-436 709

Balanserat
resultat
-21 072 107

Årets resultat
-6 370 126

Disposition enl årsstämmobeslut

Omföring av föregående
års resultat
Årets resultat
Vid årets slut

3 631 552

37 948 340

-6 370 126

6 370 126
-7 522 083

-27 442 233

-7 522 083

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 1 000 000 kr (f.å. 1 000 000 kr).
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Kassaflödesanalys
2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

-7 522 083
1 120 164
-6 401 919
57 255

-6 370 126
726 393
-5 643 733

-6 344 664

-5 643 733

-650 393
636 214
-224 589

-350 839
1 549 348
490 480

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-6 583 432

-3 954 744

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar

-160 178
-1 651 508
-1 000

-614 520
-7 205 444
-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 812 686

-7 819 964

8 256 587

9 434 657
4 000 000
-510 274

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

8 256 587

12 924 383

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-139 531
1 882 815
1 743 284

1 149 675
733 139
1 882 814

Belopp i Tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Not

22

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av lån

21

EcoRub AB (publ)
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i Tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller
teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Immateriella anläggningstillgångar
Förvärvade immateriella tillgångar
Varumärken
Goodwill
Övrigt

År
5
5
3

Aktiverad goodwill avser koncerngoodwill hänförligt till Ergomina AB som redovisas i EcoRub AB efter
fusion.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka
skrivs av separat.

EcoRub AB (publ)
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Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

År
5

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som
obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
-Stomme 40 år
-Stomkompletteringar, innerväggar mm 20-40 år
-Installationer, värme, el, VVS, ventilation mm 30 år
-Yttre ytskikt, fasader, yttertak mm 30 år

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt
andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
förändrats.

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte
om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.
I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och
de indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för
tillverkningen eller uppgår till mer än ett oväsentligt belopp. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt
kapacitetsutnyttjande.

EcoRub AB (publ)
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Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd
av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
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Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje
balansdag.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida
prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för
att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Fusion
Fusionen mellan dotterföretaget och moderföretaget har redovisats i enlighet med BFNAR 1999:1
'Fusion av helägt aktiebolag'. Koncernvärdemetoden har tillämpats vilket innebär att moderföretaget
har redovisat de fusionerade dotterföretagens tillgångar och skulder till de värden dessa hade i
koncernredovisningen.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
Nettoomsättning per rörelsegren
Gummiprodukter
Summa

2019-01-012019-12-31
2 863 309
2 863 309

2018-01-012018-12-31
2 531 003
2 531 003

2019-01-012019-12-31
2 863 309
2 863 309

2018-01-012018-12-31
2 531 003
2 531 003

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige
Summa
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Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
KPMG AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

119 900
-

86 000
95 000

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i
enlighet med överenskommelse eller avtal.
Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet
av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 4 Operationell leasing - leasetagare
2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

-

256 000
256 000

275 531

340 688

Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

Leasingkostnader avser i allt väsentligt hyreskostnader. Hyreskontrakt är uppsagt och slutade gälla
2019-09-30.

Not 5 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Sverige
Totalt

2019-01-012019-12-31
9
9

Varav män
7
7

2018-01-012018-12-31
6
6

Varav män
5
5

2019-12-31

2018-12-31

20%
20%

17%
0%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Andel kvinnor
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 1)

2019-01-012019-12-31
4 394 064
4 394 064
1 298 200
281 541

1) Av företagets pensionskostnader avser 0 (f.å. 0) företagets VD och styrelse.

2018-01-012018-12-31
3 195 015
3 195 015
574 675
60 168
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m. fl. och övriga anställda
2019-01-012019-12-31
1 573 750
2 820 314
4 394 064

Löner och andra ersättningar, styrelse och VD
Löner och andra ersättningar, Anställda

2018-01-012018-12-31
1 530 000
1 665 015
3 195 015

Ledande befattningshavares ersättningar
Verkställande direktör Susanne Stenmark ersätts utöver nedan via fakturerat arvode. Utbetald
ersättning via arvode under 2019 uppgår till 84 800. F.d. styrelseledamot Tony Rönnberg är inte
anställd av bolaget utan ersätts via fakturerat arvode. Utbetald ersättning under 2019 uppgår till 591
250 (660 000).

Ordf Mats Allansson
Led Svante Larsson
Led Jens Malmgren
Led Sven-Erik Svensson
Led Per Dunder
tidigare Led Emma Lundkvist
tidigare Led Tony Rönnberg
VD Susanne Stenmark
tidigare VD Åke Paulsson
Summa

Ordf Svante Larsson
Led Jen Malmgren
Led Mats Allansson
Led Tony Rönnqvist
Led Emma Lundkvist
VD Åke Paulsson

Grundlön,
styrelsearvoden
45 000
30 000
30 000
15 000
15 000
15 000
2 500
745 200
897 700

Grundlön,
styrelsearvoden
30 000
30 000
15 000
15 000
360 000

Summa

450 000

2019-01-012019-12-31
Rörlig
ersättning

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

2019-01-012019-12-31
518 435
518 435

2018-01-012018-12-31
560 927
560 927

2019-01-012019-12-31
-

2018-01-012018-12-31
-

591 250
84 800
676 050
2018-01-012018-12-31
Rörlig
ersättning

660 000
420 000
1 080 000

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader, övriga
Summa

Not 7 Skatt på årets resultat
Aktuell skattekostnad
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Avstämning av effektiv skatt
Procent
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ökning av underskottsavdrag
utan motsvarande aktivering
av uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

2019-01-012019-12-31
Belopp
-7 522 083

Procent

2018-01-012018-12-31
Belopp
-6 370 126

21,4%
0%

1 609 726
-1 969

22%
0%

1 401 428
-1 799

-21,4%
0%

-1 607 757
-

-22%
0%

-1 399 629
-

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 46 691 084 (39 178 204) kr
Bolaget redovisar ej tillgång avseende uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag med anledning
av osäkerheten när i tiden det kan nyttjas.

Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Övriga investeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

2018-12-31

614 520
160 178
774 698

614 520
614 520

-194 871
-273 569
-468 440

-194 871
-194 871

306 258

419 649

2019-12-31

2018-12-31

953 279
953 279

953 279
953 279

-398 643
-190 656
-589 299

-207 987
-190 656
-398 643

363 980

554 636

Not 9 Goodwill
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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Not 10 Byggnader och mark
2019-12-31

2018-12-31

4 645 828
80 207
4 726 035

4 645 827
4 645 827

-232 291
-236 302
-468 593

-232 291
-232 291

4 257 442

4 413 536

Ackumulerade anskaffningsvärden

247 643

247 643

Redovisat värde vid årets slut

247 643

247 643

2019-12-31

2018-12-31

2 935 699
1 571 301
4 507 000

376 082
2 559 617
2 935 699

-320 547
-419 637
-740 184

-211 974
-108 573
-320 547

3 766 816

2 615 152

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Varav mark

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Redovisat värde vid årets slut

Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentligt bidrag från Länsstyrelsen på 678 713 kr som erhölls
år 2018.

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande tillgångar
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

2018-12-31

5 000
1 000
6 000

5 000
5 000
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Not 13 Finansiella instrument och riskhantering
Konvertibla lån
Konvertibelt skuldebrev European High Group Opportunities Securitization Fund
Denna finansieringslösning är baserad på utgivande av konvertibla lån och teckningsoptioner med rätt
till konvertering till B-aktier i EcoRub AB. Finansieringen gäller för en period av arton månader från
2018-10-08. Under denna period kan Ecorub AB erhålla upp till 20 miljoner kronor genom utgivande
av sju trancher bestående av konvertibla skuldebrev med anslutna teckningsoptioner. Förutom den
första Tranchen under initiala perioden som uppgår till 5 miljoner kronor uppgår samtliga övriga
Trancher till 2,5 miljoner kronor vardera. I samband med varje utgivande av en tranch skall
teckningsoptioner emitteras som gör det möjligt för Investeraren att erhålla B-aktier i EcoRub AB.
Skulle alla teckningsoptionerna nyttjas kommer 7 miljoner kronor att tillföras Ecorub AB (motsvarande
35 % av det totala engagemanget). Totalt gör detta möjligt för företaget att erhålla
27 Miljoner kronor. De konvertibla skuldebreven måste omvandlas till aktier av serie B inom 12
månader från det datum konvertiblerna utges. Teckningsoptionerna måste utnyttjas inom 5 år från
emissionstillfället. De konvertibla skuldebreven emitteras till en kurs motsvarande nominellt belopp.
Konverteringskurs för de konvertibla skuldebreven och teckningskurs för teckningsoptionerna
fastställs baserat på en prisperiod om 15 handelsdagar direkt före ett referensdatum. De konvertibla
skuldebreven, konverteras obligatoriskt tolv månader efter utfärdande och fram till dess till 93 % (eller
95 % för konvertiblerna från första tranchen) av det dagliga lägsta VWAP (volume weighted avarage
price) observerat under prisperioden före mottagandet av en konverteringsbegäran.
Prissättningen för teckningsoptionerna beräknas till, för varje tranch, 120% av VWAP observerat för
prisperioden om 15 handelsdagar som föregår den handelsdag då Ecorub AB begär av Investeraren
en ny konvertibel och teckningsoption. Emellertid gäller för första tranchen att prissättningen för
teckningsoptionen skall vara 120 % av det lägsta av 0,3631 kronor och det lägsta VWAP avslutet
observerat för prisperioden om 15 handelsdagar som föregår den dag den första tranchen utges. Om
hela engagemanget utnyttjas blir det 20 miljoner kronor i konvertibler i sammantaget nominellt belopp.
Kostnaderna för Ecorub AB för bland annat finansiella och juridiska tjänster uppgå till cirka 6 procent
av det totala åtagandet.
Första transchen om 5 miljoner kronor betalades ut 2 november 2018. Totalt tecknades 4 047 618
aktier avseende första tranchen under 2018. Under början av 2019 har ytterligare 21 655 518 aktier
tecknades avseende resterande del av första tranchen.
I november 2019 beslutade styrelsen att nyttja en andra tranch på 2,5 miljoner kronor. European High
Group Opportunities Securitization Fund har i dagsläget konverterat 16 av 25 notes från tranchen.
Antalet konverterade aktier är 10 444 443.

Not 14 Antal aktier och kvotvärde
2019-12-31

2018-12-31

A-aktier
antal aktier
kvotvärde

0
0

0
0

B-aktier
antal aktier
kvotvärde

145 265 278
0,025

66 195 623
0,025
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Not 15 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 2 984 023, disponeras enligt följande:
2019-12-31
2 984 023
2 984 023

Balanseras i ny räkning

Not 16 Långfristiga skulder
2019-12-31
5 500 000

2018-12-31
5 500 000

2019-12-31
869 630
869 630

2018-12-31
869 630
869 630

2019-12-31

2018-12-31

Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

2 900 000
2 700 000

2 900 000
2 700 000

Summa ställda säkerheter

5 600 000

5 600 000

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Krav återbetalning EU-stöd

Not 18 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar

Not 19 Transaktioner med närstående
VD Susanne Stenmark arvoderas på konsultbasis. Under året har 85 tkr utbetalats i
konsultarvode.
Tidigare styrelseledamot Tony Rönnberg arvoderas på konsultbasis. Under året har 591 tkr utbetalats
i konsultarvode.
Styrelseledamot Svante Larsson har per 2019-12-31 från helägt bolag lånat ut 5 500 tkr till EcoRub
AB. Räntekostnader hänförliga till lånet uppgår under 2019 till 204 tkr.

Not 20 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
2020-03-04: European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin andra
konvertering till aktier från andra tranchen
Den första tranchen var på 5 miljoner SEK och var uppdelad i femtio notes. Alla dessa notes är
konverterade till aktier.
Den andra är på 2,5 miljoner SEK och är uppdelad på tjugofem notes. Åtta har tidigare konverterats.
Nu konverteras fyra ytterligare. Värdet av dessa notes är 400 000 SEK. Konverteringskursen för den
andra tranchen är 93% av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt den officiella
kurslistan för aktien i EcoRub under de 15 handelsdagar som föregår dagen för begäran om
konvertering som var 2020-03-04. Priset på de konverterade aktierna blir 0,15 SEK.
400 000 SEK motsvarar 2 666 666 B-aktier. Det innebär en utspädning från 145 265 278 aktier till
147 931 944 aktier och motsvarar 1,8 procent.
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2020-03-27: European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin tredje
konvertering till aktier från andra tranchen:
Den andra tranchen är på 2,5 miljoner SEK och är uppdelad på tjugofem notes. 12 notes av dessa har
tidigare konverterats. Nu konverteras två ytterligare. Värdet av dessa notes är sammanlagd 200 000
SEK. Konverteringskursen för den andra tranchen är 93% av den lägsta dagliga volymvägda
genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för aktien i EcoRub under de 15 handelsdagar som
föregår dagen för begäran om konvertering som var 2020-03-27. Priset på de konverterade aktierna
blir 0,09 SEK.
200 000 SEK motsvarar 2 222 222 B-aktier. Det innebär en utspädning från 147 931 944 aktier till 150
154 166 aktier och motsvarar 1,5 procent.
2020-05-06: European High Growth Opportunities Securitization Fund har begärt sin fjärde
konvertering till aktier från andra tranchen
Den andra tranchen är på 2,5 miljoner SEK och är uppdelad på tjugofem notes. 14 notes av dessa har
tidigare konverterats. Nu konverteras två ytterligare. Värdet av dessa notes är sammanlagd 200 000
SEK. Konverteringskursen för den andra tranchen är 93% av den lägsta dagliga volymvägda
genomsnittskursen enligt den officiella kurslistan för aktien i EcoRub under de 15 handelsdagar som
föregår dagen för begäran om konvertering som var 2020-05-06. Priset på de konverterade aktierna
blir 0,09 SEK.
200 000 SEK motsvarar 2 222 222 B-aktier. Det innebär en utspädning från 150 154 166 aktier till 152
376 388 aktier och motsvarar 1,48 procent.
I mars 2020 tillträde bolagets nya VD Susanne Stenmark. Bytet av VD inom EcoRub kommer inte att
innebära några förändringar på den strategi som byggdes på ägardirektivet daterad november 2019.
Bolaget står liksom andra företag för närvarande inför utmaningen med spridningen av COVID-19
(Corona-viruset). Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet påverkar/kan komma att
påverka bolagets framtida utveckling och/eller risker som kan påverka bolagets verksamhet framåt.
Bolaget har vidtagit åtgärder för att begränsa de negativa effekterna som kan slå mot bolagets resultat
och likviditet.

Not 21 Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavande

2019-12-31

2018-12-31

1 743 284

1 882 814

1 743 284

1 882 814

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
De kan lätt omvandlas till kassamedel.
De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Avskrivningar
Övriga ej kassaflödespåverkande poster

2019-12-31

2018-12-31

1 113 601
6 563

670 836
55 557

1 120 164

726 393
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Not 23 Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Underskrifter
Lövånger 2020-

Mats Allansson
Styrelseordförande
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